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Pomůže Moravskoslezský kraj svým občanům se změnou evidentně špatných předpisů? Jeho
nové vedení dostalo příležitost, aby vyšlo lidem vstříc! Dojde konečně v Ostravě a celé ČR k
novelizaci  nebo  zrušení  špatných  čipovacích  vyhlášek? –  Šéfeditor  webu  Společenství
Necipujtenas.CZ  přednesl  10.  listopadu  2016  v  rámci  jednání  Váženého  Zastupitelstva
Moravskoslezského kraje (ZMSK) svou promyšlenou prosbu o pomoc ve věci osvobození občanů
ze špatných a nedokonalých podzákonných/čipovacích předpisů. Široká veřejnost si bude moci nyní
díky tomu sama udělat představu, jak se k celé záležitosti seriozně a vstřícně (nebo také nikoliv)
postaví po říjnových krajských volbách nové vedení ZMSK, které ovšem zatím ještě na občanovu
prosbu o pomoc nijak neodpovědělo. Pokud se tak stane: budeme Vás o tom informovat. – Celý
projev Váženého pana Mgr. Přepiory je k dispozici níže. – Vážený pan Mgr. Radek Přepiora mj.
řekl:  „Děkuji  Váženému panu hejtmanovi  za udělení  slova.  Dobrý den Vážené dámy a pánové.
Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Úvodem bych
rád  poblahopřál  ke  zvolení  všem  Váženým  zastupitelkám  a  Váženým  zastupitelům  Váženého
Zastupitelstva  Moravskoslezského  kraje.  Věřím,  že  budete  ve  Vašich  Vážených  funkcích  velice
vstřícně reagovat na podněty obyvatel kraje a budete lidem pomáhat řešit problémy, se kterými se
na Vás budou obracet. Předem Vám za takový profesionální a etický výkon Vašeho zastupitelského
mandátu  děkuji  s  odkazem  na  Váš  zde  dnes  složený  zastupitelský  slib.  Jako  šéfeditor  webu
Necipujtenas.CZ Vám hned také předkládám občanskou prosbu o pomoc a spolupráci v rámci § 12,
písmene e) zákona o krajích a prosím, abyste mi bezodkladně tady a teď gentlemansky odpověděli.
Děkuji. Podle výše zmíněného zákona kraj mj. pečuje o potřeby svých občanů (§ 1,  odstavec 4) a
chrání  veřejný  zájem  (§  2,  odstavec  3);  navíc  také  spolupracuje  s  obcemi,  předem  s  nimi
projednává různá opatření (§ 14, odstavec 4 a 5);  napomáhá činnosti výborů a komisí (§ 66) a
krajský úřad především poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím (§ 66, písmeno c). Proto
Vás prosím o součinnost ve věci odeslání oficiální žádosti kraje nebo jeho orgánu v režimu pro-
bono,  která  by  oslovila  prestižní  vědecký  tým  Váženého  pana  profesora  Miroslava  Svobody z
Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně se žádostí o vypracování odborného posudku. Tento
posudek by pomohl občanům Moravskoslezského kraje a také celé České republiky v jejich úsilí o
novelizaci špatných městských a obecních vyhlášek, které vůbec nepočítají s prokázanými a dnes již
velmi  dobře  zdokumentovanými  zdravotními  riziky tzv.  trvalé/invazivní  a  bohužel  stále  mnohde
veřejnou mocí urputně a bezohledně vynucované radiofrekvenční identifikace zvířat. Týká se to mj.
Statutárního města Ostravy,  kde místní  vyhláška (č.  9/2012) neumožňuje udělení  výjimky z této
identifikace ani když je zvíře nemocné. Občané jsou ještě posléze popotahováni v přestupkovém
řízení. Přitom  vyspělé státy jako např. Británie, Irsko, Nový Zéland, Austrálie atd. s podobnými
situacemi  ve  své  legislativě  vysloveně  počítají  a  občané  pak  nejsou k  této  násilné  identifikaci
nuceni. Dostanou opt-out. Podrobnosti pravidelně publikujeme s kolegy na webu Necipujtenas.CZ.
Komise pro  otevřenou  radnici  a  rozvoj  samosprávy  Statutárního  města  Ostravy  je  připravena
oslovit  díky  posudku  vědeckého  týmu  Váženého  pana  profesora  Svobody  politické  kluby  v
ostravském zastupitelstvu a konečně pak místní špatnou vyhlášku z roku 2012 novelizovat. Vážený
pan profesor Svoboda, se kterým jsem o tom mluvil, však potřebuje pro-bono zadání ve veřejném
zájmu od vysoce respektované a nezávislé  právnické osoby.  Právě kraj  by  s  tím mohl  pomoci.
Podrobnosti jsem již zasílal v minulých měsících mj. písemně Váženému panu zastupiteli Unuckovi.
Ostatně právě Vážený pan Ing.  Jakub Unucka,  MBA, se ve svém letošním veřejném dubnovém
interview pro Necipujtenas.CZ zavázal k takové pomoci, když jasně mj. řekl, cituji: „ … pokud je v
mých silách, jsem schopen přes kolegy v ODS i jiných stranách řešit i aktuální problémy. Ač se to v
předvolebním klání možná nebude zdát, obecně si politici pomáhají napříč politickým spektrem.
Tedy pokud nejde o peníze. Ale pokud jde o pomoc člověku, za 5 let co jsem ve funkci místostarosty,
jsem nezažil případ, kdy by politik z jiné strany odmítl radu nebo pomoc. Na obecní nebo krajské
úrovni. Směrem do Prahy už platí více stranická linie.“ Konec citace. Proto Vás prosím o pomoc s
tímto evidentním problémem, který se již táhne nejen v Ostravě čtvrtým rokem a bez zastání a činů
Vás,  opravdu vlivných osobností,  se  nám jej  s  kolegy  občany mírovými  prostředky  bez  zásahu
justice asi už nepodaří vyřešit. Děkuji Vám a těším se na vzájemnou spolupráci.“ 
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